
املعلمةملف ترقي
من مستوى وظيفي إىل مستوى وظيفي أعلي

م٢٠٠٧) لسنة ١٥٥وفقًا للقانون رقم ( 
بـمدیریة التربیة والتعلیم 

التعلیمیة إدارة 

………………………..مدرسة 

( محتویات الملف )

. صحیفة األحوال الخاصة بالمعلم معتمده

ن للكفایة الخاصة بالمعلم من العامین السابقین .تقریرین معتمدی

. تقریر معتمد لتقویم أداء المعلم بواسطة الموجة الفني

. (الرئیس المباشر ) تقریر معتمد لتقویم أداء المعلم بواسطة مدیر المدرسة

. صوره معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقیة

. أخالء الطرف من التدریب

..........................……………………………اسم المعلم : 



استمارة تقویم أداء المعلم بواسطة مدیر المدرسة أو الرئیس المباشر

المعلم الخاضع للتقییم 

فرع األكادیمیة التابع لھاالمحافظة 
......................................                             ........................................................................................

اسم المدرسة / أو اإلدارة التعلیمیة للعاملین بالدواوین 
............................................................................................................................................................

المعلم الخاضع للتقییم ( تمأل البیانات وفقا لما ورد بصحیفة المعلم االلكترونیة ) 

ذكرأنثىالنوع..................................................................االسم /

الرقم القومي  

...................الدرجة المقید علیھا..............................التخصص................................المستوى الوظیفي الحالي

..........................................................................................................المطلوب الترقي إلیھالمستوى الوظیفي

ممارســـــــــــــــــــــــــات للمعلــــــــــــــــــــــــــــــمم
درجة الممارسة

١٢٣٤٥

قي الالئیلتزم بقواعد المظھر المھن١

یتعامل مع زمالئھ بطریقة ٢

یتواصل مع التالمیذ بشكل مالئم بما یحقق التعلم الفعال٣

یشارك بفاعلیة في أنشطة تحسین التعلیم٤

یلتزم بالسلوك القویم مع جمیع عناصر العملیة التعلیمیة ٥

ع التالمیذ على ذلك یشارك في حل مشكالت البیئة المحیطة ویشج٦

یشارك في أنشطة التنمیة المھنیة باستمرار ٧

یلتزم بمواعید الحضور واالنصراف وزمن الحصص ٨

یحرص على تطویر أدائھ دائما بالتدریب المستمر واالتصال بكل ما ھو مفید٩

یجید التعامل مع أولیاء األمور بطریقة مھنیة مناسبة ١٠

٥٠اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

مدرسة ،،اسم المدیر / الرئیس المباشر / ...........................................................                             خاتم ال

...................................التوقیع / ..................................................



استمارة تقویم أداء المعلم بواسطة الموجھ الفني

المعلم الخاضع للتقییم 

فرع األكادیمیة التابع لھاالمحافظة 
......................................                             ........................................................................................

اسم المدرسة / أو اإلدارة التعلیمیة للعاملین بالدواوین 
............................................................................................................................................................

المعلم الخاضع للتقییم ( تمأل البیانات وفقا لما ورد بصحیفة المعلم االلكترونیة ) 

ذكرأنثىالنوع..................................................................االسم /

الرقم القومي  

...................لیھاالدرجة المقید ع..............................التخصص................................المستوى الوظیفي الحالي

..........................................................................................................المستوى الوظیفي المطلوب الترقي إلیھ

ممارســـــــــــــــــــــــــات للمعلــــــــــــــــــــــــــــــمم
درجة الممارسة

١٢٣٤٥

التخطیط التعلیمي
یخطط لوحدات المنھج والدروس في ضوء األھداف العامة طویلة المدى١

یصیغ أھداف تعلیمیة محددة وقابلة للقیاس٢

یصمم أنشطة متنوعة لتحدید االحتیاجات التعلیمیة لمختلف التالمیذ٣

سابقة في تخطیط الدروسیراعي ما لدى الطالب من معارف وخبرات ٤

یصمم أسالیب مختلفة ومناسبة لتقویم أداء التالمیذ ٥

األداء التدریسي
یدیر وقت التدریس داخل الصف إدارة فعالة ٦

یظھر عملیا امتالكھ لمھارات اإلدارة الصفیة ٧

عما بینھم من فروق یؤكد على ضمان مشاركة الطالب في أنشطة التعلم بغض النظر٨
من حیث النوع ومستوى التحصیل الدراسي واالحتیاجات الخاصة وغیر ذلك

یشارك الطالب في تصمیم بیئة التعلم ویشجعھم على ذلك٩

یستخدم الموارد التعلیمیة المختلفة استخداما فعاال في شرح المفاھیم والمھارات ١٠
المتعلقة بالمستوى التعلیمي 

یوظف معطیات تكنولوجیا التعلیم في زیادة فرص االكتشاف ومعالجة المعلومات ١١
والتعلم بالممارسة 



استمارة تقویم أداء المعلم بواسطة الموجھ الفنيتابع  

ـــــــــــــمممارســـــــــــــــــــــــــات للمعلـــــــــــــــــم
درجة الممارسة

١٢٣٤٥

یستخدم أسئلة كاشفة ( معمقة ) وأسئلة مفتوحة ( غیر مقیدة اإلجابة ) إلى الطالب ١٢
لتشجیعھم على التفكیر

یستخدم استراتیجیات تدریس متنوعة لزیادة المشاركة الطالبیة النشطة في التعلم١٣

نمیة المھارات االجتماعیة ومھارات العمل التعاوني لدى یؤكد في تدریسھ على ت١٤
الطالب 

یتیح للطالب فرصا للربط بین محتوى المادة التعلیمیة والمجاالت التطبیقیة لھا١٥

یتیح للطالب فرصا لربط مجاالت المحتوى التعلیمي بخبرات الحیاة الیومیة وتطبیق ١٦
ومھارات في التعامل مع المواقف والمشكالت الیومیةما تعلموه واكتسبوه من أفكار 

یتیح للطالب فرصا لممارسة كل من مھارات التفكیر العلیا والتفكیر الناقد١٧

التقویـــــــــــــــــم

یقدم قدرا مناسبا من التعزیز اللفظي البناء والدقیق ویساعد الطالب على ذلك ١٨

رصا معدة سلفا للتأمل في عملیة تعلمھم بھدف تقییم وتعدیل المساریتیح للطالب ف١٩

یستخدم أسالیب متنوعة ومناسبة لتقویم أداء التالمیذ ٢٠

اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
درجة١٠٠

....................                                                  خاتم المدرسة ،،اسم الموجھ / .......................................

التوقیع / .....................................................................................


